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2020 Is een heel vreemd jaar geworden. Vanaf maart 2020 gooide de Corona crisis roet in het eten en 
moesten vrijwel alle evenementen en bijeenkomsten worden afgelast. 

Het bestuur heeft de gemeente om toestemming verzocht voor de verschuiving van een aantal activiteiten 
naar september. Hiervan kon slechts een tweetal zaken doorgaan (het kinderfestival dat naar 20 september 
was verplaatst en het ingelaste project rond Zoltan Székely), voordat de 2e Coronagolf toesloeg. 

In het financiële verslag zijn opgenomen een aantal noodzakelijkerwijze gemaakte onkosten in 2020 voor 
niet gerealiseerde projecten en de aangepaste besteding van ons reguliere budget in 2020.

 

Een constante in de activiteiten is de website www.oorlogsdodennijmegen.nl. De Werkgroep Oorlogsdoden 
Nijmegen onderzoekt de achtergrond van Nijmeegse oorlogsdoden en maakt deze toegankelijk voor 
iedereen. De respons op deze site is groot en steunt de werkgroep in haar missie om via de site een virtueel 
monument op te richten voor alle Nijmeegse oorlogsdoden.

Het financieel jaarverslag wordt afzonderlijk bijgevoegd.

DE ACTIVITEITEN IN 2020
•   HOLOCAUST MEMORIAL DAY. 

  Radboud Reflects organiseert elk jaar een thema avond in de aula van de universiteit met ooggetuigen 
van de Holocaust. Dit keer was mevrouw Katz spreker. Het comité verleent hieraan medewerking en 
een kleine bijdrage.

 

•   BRANDGRENS 024. 

  Eind september 2020 heeft er een herstelronde plaatsgevonden voor het terugplaatsen van 
losgelaten herinneringsplaatjes in de binnenstad van Nijmegen. Het betrof 49 herinneringsplaatjes. 
De meeste herinneringsplaatjes zijn losgekomen door werkzaamheden die plaatsgevonden hebben 
in de binnenstad, of op plekken waar veel vrachtverkeer rijdt. De kosten voor het laten maken van de 
nieuwe plaatjes zijn betaald uit de opgebouwde reserve, van donaties aan het Brandgrens024 project. 
De rekening hiervan is in beheer van het 4 en 5 mei comité Nijmegen. De plaatsing van de plaatjes is 
gebeurd met hulp van vrijwilligers.

•   HERDENKING JOODSE GEMEENTE KITTY DE WIJZEPLAATS. 

  De jaarlijkse herdenking van de Joodse slachtoffers van de II-e WO werd in 2020 georganiseerd door  
Joodse Gemeente Nijmegen en vanwege corona epidemie op aangepaste wijze gehouden. Bij het 
monument op de Kitty de Wijzeplaats is geen traditionele bijeenkomst gehouden, maar er zijn 
alleen door de Burgemeester van Nijmegen en door mevr. Aliza Friedman, secretaris van de Joodse 
Gemeente, kransen gelegd. De Jizkor (gebed voor de overledenen) is uitgesproken door Rabbijn 
M.Levine. Daarnaast is gebruik gemaakt van het platform Zoom. Dhr. Rob Fransen, holocaust 
overlevende  hield een toespraak en daarna lazen burgemeester  Bruls en 9 andere betrokkenen de 
namen voor van de Joodse slachtoffers van de IIe WO.



•   HET SYMPOSIUM OVER ONDERWIJS OVER DE 2E WO IN HET BIJZONDER OVER DE HOLOCAUST. 

  Dat als laatste onderdeel van het drieluik over de jodenvervolging op 12 maart 2020 in het 
Vrijheidsmuseum gehouden zou worden, is op het allerlaatste moment na de persconferentie 
afgelast. Het symposium was al helemaal georganiseerd en volgeboekt met meer dan 130 mensen. 
Een aantal kon nog bereikt worden, maar een groot deel van de mensen kon na aankomst direct weer 
naar huis gaan. Er waren al wel kosten gemaakt voor de bijbehorende maaltijd. 

 De overige activiteiten in mei zijn allemaal vervallen.

  In het najaar dachten we een aantal activiteiten op te kunnen pakken, maar hiervan zijn slechts 2 
projecten doorgegaan.

1.  In samenwerking met de Stichting Zoltan Székely  werd het project Vervolgde  Componisten in 
Oorlogstijd in de Stevenskerk gehouden van 1 t/m 31 augustus 2020. Er zijn vier mooie onderdelen 
gerealiseerd:

 •   Opening met lezing door Jan Terlouw, rond de 80 bezoekers

 •    Tentoonstelling in de St. Stevenskerk, die goed is bezocht door het vele bezoek dat altijd in de kerk 
komt.

 •   Lezing 30 augustus, 125 bezoekers (maximum ivm Corona)

 •   Concert 30 augustus, 125 bezoekers(maximum ivm Corona)

 Alle onderdelen zijn goed bezocht dankzij de gerichte publiciteit met flyer en digitale uitnodigingen. 

  Ook waren alle onderdelen van uitstekende kwaliteit, op te maken uit reacties die hierover zijn 
ontvangen of uit eigen waarneming. Tenslotte was ook de samenwerking met de Zoltan Székely 
Stichting en de Stevenskerk heel goed, ofschoon die ad hoc en onder tijdsdruk tot stand is gekomen.

2.  Kinderbevrijdingsfestival. Dit werd op 20 september in De Lindenberg gehouden. Het was een 
prima programma en goed georganiseerd. Er is voldoende bekendheid aan gegeven, maar helaas 
een gering aantal bezoekers. Dat risico hebben we genomen en vooraf geaccepteerd. Volgens De 
Lindenberg zijn de bezoekcijfers in alle theaters wegens de Corona-toestanden dramatisch laag. Wat 
ook meespeelt is dat het moeilijk blijkt om te werken met een activiteit als die niet is ingebed in een 
traditie of een breed ondersteund herdenkingskader.



 •  WERKGROEP OORLOGSDODEN NIJMEGEN 

 www.oorlogsdodennijmegen.nl 

 Door: Henk Termeer

  De werkgroep bestaat uit de volgende leden: dr. Hardy Beekelaar, Bart Janssen, drs. Rob Camps 
(Regionaal Archief Nijmegen, RAN), drs. Willemien de Mulder-Mertens, Ellen Nijboer MA (RAN), 
drs. Carla Rieter-Michelotti (secretaris), dr. Henk Termeer (voorzitter), drs. Henk Trapman (RAN) 
en drs. Martijn Vermeulen; als buitenleden/adviseurs maken verder dr. Joost Rosendaal (Radboud 
Universiteit) en dr. Lennert Savenije (Radboud Universiteit) van de werkgroep deel uit.

 

  Na een oproep van begin maart om nieuwe leden te werven in de nieuwsrubriek van de ODN-website 
meldden zich vier kandidaten, die inmiddels allemaal op proef meedraaien op een bepaald terrein te 
weten Nienke Noijen-Jousma (Irish Guards), Mathé Prick (politierapporten uit 1943-1945), Marianne 
Kalthoff (Communicatie en PR) en Bas Aalders (Nederlands-Indië). 

  In 2020 heeft de werkgroep vijf keer vergaderd: op 8 januari, 4 maart, 6 mei (online), 3 juni (online) en 
2 september; de geplande vergadering van 4 november is in verband met corona verschoven naar 6 
januari 2021 en vervolgens naar 3 maart 2021. 

  Corona heeft ons werk wel degelijk bemoeilijkt. Enkele vergaderingen konden noodgedwongen niet in 
het RAN plaatsvinden maar alleen via een online-verbinding. Verder maakte corona het kennismaken 
met en inwerken van de vier kandidaatleden tot een nogal omslachtige en moeizame zaak, die buiten 
coronatijd veel vlotter en ook bevredigender zou zijn verlopen. We hopen dat de kandidaatleden zich 
hierdoor niet laten ontmoedigen.

 Voornaamste wapenfeiten:

•   De website is uitgebreid met een rubriek Media voor het tonen van krantenberichten die verband 
houden met ons werk

•   De website-rubrieken Nieuws en Media zijn uitgebreid met de optie om ook afbeeldingen te tonen.

•   Tot begin juni 2019 was in Museum Het Valkhof de tentoonstelling ‘Kinderen van de oorlog’ te zien. Bij 
de ingang van die tentoonstelling draaide een anderhalf uur durende video. Daarin waren de namen 
en de foto’s (mits beschikbaar) van de ruim vijfhonderd in Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
omgekomen kinderen te zien. Deze lange video is nu ook opgenomen in onze serie videoportretten 
op het YouTube-kanaal van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. De namen van de omgekomen 
kinderen komen voorbij in de volgorde van hun sterfdatum. 

•   Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (HGN) heeft helaas besloten om de permanente vertoning 
van de 16 ODN-videoportretten te staken vanwege een reorganisatie van het HGN. De werkgroep 
is nu in gesprek met diverse partijen om die permanente vertoning van het HGN over te nemen. 
Deze videoportretten blijven intussen wel gewoon toegankelijk via het YouTube-kanaal Portretten 
Oorlogsdoden van het HNG.

•   De hele maand oktober was in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis een popup-tentoonstelling 



van 024Geschiedenis te zien over allerlei aspecten van het jaarthema Oost-West. En vanwege corona 
is die dit jaar ook online te bekijken. Met medewerking van de werkgroep (Henk Termeer) zijn er voor 
024geschiedenis twee presentaties gemaakt door HAN-studenten. Iris Wenting maakte de presentatie 
over ‘Dominee Creutzberg in Nederlands-Indië› en Liliane Meertens die over ‘Kitty en Joke de Wijze’. 

•   Vanaf 11 februari 2020 staat de nationale site oorlogslevens.nl online. Via die nationale zoekingang 
zijn dan de in vele tientallen verschillende online collecties en databases beschreven levens van de 
meeste Nederlandse oorlogsdoden - en dat zijn er enkele honderdduizenden - snel terug te vinden. 
Ook de persoonsbeschrijvingen van de Nijmeegse oorlogsdoden, zoals die op onze site staan, zijn zo 
via die nationale portal toegankelijk. 

•   Het werk aan de joodse Nijmeegse oorlogsdoden vergt doorlopend onderhoud. Daarom is Carla 
Rieter dit jaar met name bezig geweest met het up to date brengen van onze gegevens met nieuwe 
informatie die is verschenen op de sites www.joodsmonument.nl en de nieuwe site  
www.oorloginnijmegen.nl.

•   Henk Trapman (RAN) heeft 152 nieuwe foto’s van Nijmeegse oorlogsdoden uit Bart Janssens nieuwe 
boek Het verdriet van Nijmegen 1940-1945 (2019) aangeleverd gekregen en daarmee de foto’s op de 
betreffende ODN-persoonspagina’s aangevuld.

•   Onze correspondente Ceciel Rutten heeft enkele grote verzamelingen bidprentjes doorgenomen 
en gescreend op het voorkomen van Nijmeegse oorlogsdoden. Dat resulteerde tot nu toe in de 
toevoeging van 92 nieuwe bidprentjes. 

•   De verwerking van het Jonkerbosbestand met de gegevens van de daar begraven militaire 
oorlogsdoden uit het Verenigd Koninkrijk en het Britse Gemenebest (in totaal 1532 graven) door 
Willemien de Mulder vordert gestaag. Deze is nu gevorderd t.m. begin oktober 1944, maar vergt nog 
zeker diverse  maanden. Het is de bedoeling om daarna ook de bestanden van in en rond Nijmegen 
gesneuvelde Canadese, Amerikaanse en Duitse militairen ter hand te nemen.  

•   Henk Termeer nam deel aan de gemeentelijke adviescommissie ‘Het Nijmeegs verzet zichtbaar 
maken’, die haar advies over de naamgeving van nieuwe straten in Nijmegen-Noord eind januari 2020 
publiceerde.

•   Het RAN heeft vanwege het belang van het werk van onze werkgroep bij wijze van uitzondering 
besloten om aan Mathé Prick online toegang te verlenen tot de gedigitaliseerde politierapporten uit 
1943-1945. 

•   ‑Bas Aalders is bezig met de herordening en completering van de gegevens van de Nijmeegse 
oorlogsdoden onder het hoofdonderwerp ‘Japanse bezetting van Nederlands‑Indië’.



PUBLICITEIT 

Qua publiciteit is het voornamelijk erg druk geweest met afgelastingen en het up to date houden van de 
informatie op de website. 

HERBESTEMMING VRIJGEVALLEN MIDDELEN

Wij hebben instemming gevraagd aan de gemeente om het positief saldo van 2020  (ontstaan door het 
vervallen van activiteiten) in te zetten voor de volgende 3 projecten:

1. Videofilms voor de promotie onder jongeren. van Freedom’s Cool, Weekendschool en    
   Bevrijdingsfestival om de binding met jongeren vast te kunnen houden. Nu de continuïteit in de 

activiteiten is verbroken, kan dit project een goed middel zijn om de interesse van de jongeren vast te 
houden. 

2.  Plaquette Rabbijn Salomons. het plan is om een gedenkteken voor deze gedenkwaardige rabbijn 
aan te brengen op het station; dit is door de gemeente inhoudelijk positief beoordeeld, echter zonder 
hiervoor een gemeentelijke bijdrage te verstrekken. Bij nader onderzoek denkt het bestuur uit de 
eigen begroting en met sponsors een dergelijke herdenkingsplaquette te kunnen realiseren. De vraag 
aan de gemeente is om het positief saldo 2020 hiervoor te mogen reserveren.

3.  Symposium over onderwijs over de Holocaust. Dit symposium (het sluitstuk van het drieluik over 
de jodenvervolging) zou 12 maart plaatsvinden in het Vrijheidsmuseum, maar is op het allerlaatste 
moment afgelast vanwege de Corona maatregelen. Dit symposium wordt nu in het voorjaar 2021 
georganiseerd. Ook hier is verzocht om een deel van het positieve saldo te bestemmen voor de extra 
kosten die gemaakt moeten worden om dit symposium te organiseren. Het gaat om productie van een 
videoverslag, zodat dit ook digitaal ingezet kan worden. 



BESTUUR STICHTING STEDELIJK 4 en 5 MEI COMITÉ
Door: Cobie Jolink

In 2020 zijn op 8 januari de gewijzigde statuten van de stichting gepasseerd bij de notaris. Hieraan zijn 
jaren van voorbereiding voorafgegaan. De oude statuten vereisten namelijk een unaniem en voltallig 
besluit van een bestuur waarvan ook een ambtenaar van de gemeente Nijmegen deel uit moest maken. 
Dit heeft erin geresulteerd dat Pieter v.d. Veerdonk met instemming van de burgemeester is toegetreden 
tot het bestuur. Na het passeren van de gewijzigde statuten, is hij weer uitgeschreven uit het bestuur. 
Door het bestuur is per 1 juni 2020 een nieuw Huishoudelijk Reglement vastgesteld. 

Een van de gewijzigde punten is het opnemen van een rooster van aftreden, dat tot dan toe nog niet 
bestond. Dit heeft gevolgen voor de samenstelling van het bestuur. 

Afscheid Hardy Beekelaar

Aftredend in 2020 waren dr Hardy Beekelaar als vice-voorzitter en Cobie Jolink als secretaris. Er is op 30 
september afscheid genomen van Hardy Beekelaar met een gezellig etentje op gepaste afstand, dat nog 
net mogelijk was in Corona tijd. De voorzitter sprak woorden van grote waardering alom voor de inzet 
van Hardy Beekelaar gedurende 20 jaren. Hij was naast zijn vice-voorzitterschap en grote deskundigheid 
op historisch gebied, de initiatiefnemer van de website Oorlogsdodennijmegen.nl. Van deze werkgroep 
blijft Hardy Beekelaar nog deel uitmaken.

Het bestuur heeft Cobie Jolink voorgedragen voor herbenoeming als secretaris, dit heeft zij geaccepteerd, 
zij het niet voor de volle periode.

Edgar van de Graaf, die sinds 1 juli 2019 toetrad tot het bestuur en de PR taken vervulde, kreeg 
als gevolg van de Corona crisis een andere baan en kon dit niet meer combineren met zijn 
bestuurslidmaatschap. Van hem is schriftelijk afscheid genomen.

Sander Ederveen gaf op 30 september te kennen aan het eind van 2020 het bestuur te verlaten. Hij was 
aanvankelijk belast met de PR en had binnen het bestuur het onderdeel Bevrijdingsfestival en Freedom 
s Cool in zijn pakket. Hij was lid van het bestuur sinds 1 november 2014. Hij heeft zijn taken voor het 
Bevrijdingsfestival nog afgerond, maar heeft door drukke werkzaamheden geen ruimte meer voor zijn 
bestuurstaken. Door de Coronacrisis kon aan zijn afscheid slechts digitaal aandacht besteed worden, al is 
er op 30 september vast een waarderend dankwoordje gesproken door de voorzitter. 

Samenstelling tot 30 september 2020:
Drs. Piet Timmermans, voorzitter; dr. Hardy Beekelaar, vice-voorzitter; Cobie Jolink, secretaris;  Willemien 
de Mulder-Mertens, penningmeester. 

Leden: drs. Iris Dracht, Sander Ederveen, Edgar van de Graaf, Bregje Jaspers, Hans Kolvenbach, prof. dr. 
Stefan Skotnicki,  dr. Henk Termeer, drs. Martijn Vermeulen. 



Samenstelling vanaf 30 september:

Drs. Piet Timmermans, voorzitter; Vacature  vice-voorzitter; Cobie Jolink, secretaris;  Willemien de 
Mulder-Mertens, penningmeester. 

Leden: drs. Iris Dracht, Bregje Jaspers, Hans Kolvenbach, prof. dr. Stefan Skotnicki,  dr. Henk Termeer, 
drs. Martijn Vermeulen. 

Per 1 november is Yasmine Kolvenbach toegetreden tot het bestuur, zij is nu ons jongste bestuurslid. 
Voor de vacature PR taken is het bestuur in een vergaand proces met een kandidaat. De functie vice-
voorzitter is nog vacant.

Sander Ederveen is per december uitgeschreven. 

De adviescommissie voor de muziekprogrammering van het herdenkingsconcert bestaat uit drs. André 
Bronzwaer en prof. dr. Remieg Aerts.

Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen bestaat uit de volgende leden: 

Dr. Henk Termeer (voorzitter), drs. Carla Rieter-Michelotti (secretaris), 

Dr. Hardy Beekelaar (initiatiefnemer), drs. Rob Camps (Regionaal Archief Nijmegen, RAN), Bart Janssen, 
drs. Willemien de Mulder-Mertens (4en5 mei Nijmegen), Ellen Nijboer MA (RAN), drs. Henk Trapman (RAN) 
en drs. Martijn Vermeulen (4en5mei Nijmegen). Dr. Joost Rosendaal (Radboud Universiteit) en dr. Lennert 
Savenije (Radboud Universiteit) adviseren de werkgroep als buitenlid. Vier kandidaatleden werken al op 
proef mee op een bepaald terrein: Nienke Noijen-Jousma (Irish Guards), Mathé Prick (politierapporten uit 
1943-1945), Marianne Kalthoff (Communicatie en PR) en Bas Aalders (Nederlands-Indië). 

Organisatie

Het comité werkt samen met organisaties in de stad en voert de regie over de programmaonderdelen en 
de inhoud van de afzonderlijke onderdelen. In goed overleg met de partners laat het comité de feitelijke 
uitvoering zoveel mogelijk over aan de professionele deskundigheid van die partners. In het verlengde 
hiervan is binnen het comité steeds een van de leden het eerste aanspreekpunt voor het betreffende 
onderdeel, bij complexe onderdelen ondersteund door een tweede lid. Van de leden wordt dus een 
bijdrage gevraagd aan de algemene lijn van het programma en het functioneren van het comité, naast een 
specifieke bijdrage aan een of meerdere programmaonderdelen.

Verantwoordelijkheden in het bestuur:

Algemene leiding, PR en woordvoering en vertegenwoordiging naar buiten: Piet Timmermans, voorzitter 

Website Oorlogsdoden: Henk Termeer (coördinator), Hardy Beekelaar (tot 30-9), Martijn Vermeulen en 
Willemien de Mulder-Mertens 

Lesbrief Oorlogsdoden en film: Willemien de Mulder-Mertens

Stadswandelingen, lezingen en onderwijs projecten jeugd: Martijn Vermeulen en Iris Dracht

Herdenkingsplechtigheden advisering: Hardy Beekelaar (tot 30-9), Piet Timmermans

Herdenkingsconcert en presentatie herdenkingsdienst: Piet Timmermans



Kinderbevrijdingsfestival en secretariaat van de stichting: Cobie Jolink

Bevrijdingsfestival: Hans Kolvenbach en Sander Ederveen (vanaf 1 november Yasmine Kolvenbach)

Publiciteit: Edgar v.d. Graaf (tot 30-9)

Financiën:  Willemien de Mulder-Mertens

Freedom’s Cool: Hans Kolvenbach en Sander Ederveen, per 1 nov. opgevolgd door Yasmine Kolvenbach.

Contact Joodse gemeente: Stefan Skotnicki.

Brandgrens 024 en ontwerp en productie folders en PR materiaal: Bregje Jaspers

Contacten Onderwijs: Martijn Vermeulen, Iris Dracht, Willemien de Mulder, Bregje Jaspers en Piet 
Timmermans

Website: www.4en5mei‑nijmegen.nl.  Facebookpagina.

Contactadres bestuur: secretaris Cobie Jolink, telefoon 06-13 22 4657. 

Email info@4en5mei-nijmegen.nl  (of voor bestuurszaken evt. privé mail van de secretaris).

Nijmegen,  15 februari 2021


